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تاریخ تصویب99/10/11 :

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت های جذب دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه
بود .روش تحقیق توصیفی  -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی گرداوری شد .جامعه آماری ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان خوزستان بود که در نهایت  051نفر در تحقیق مشارکت داشتند .ابزار گردآوری پرسشنامه ظرفیتهای جذب گارسیامورالس و همکاران (،)3102
کارآفرینی سازمانی مارتین روجاس و همکاران ( )3102و عملکرد نوآورانه گاندی و همکاران ( )3100بود .روایی صوری و محتوایی توسط  5تن از اساتید
مدیریت ورزشی بررسی و پس از اصالحات پخش گردید .روایی همگرا و واگرا نیز حاکی از برقراری روایی سازهای پرسشنامه داشت .یافتهها نشان داد که
شاخصهای ظرفیت جذب تأثیر معنیداری بر کارافرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه دارد ( .)p<1/15بهطور کلی جذب دانش در ابعاد مختلف آن بر کارآفرینی
سازمانی و عملکرد نوآورانه اثرگذار بوده و میتواند این سازمان را جهت توسعه و ترویج کارآفرینی و استفاده از ظرفیتهای خالقانه مدیران و کل نیروی کار
در سازمان افزایش داده و آن را به بهرهبرداری برساند .زمانی کارآفرینی سازمانی میتواند توسعه پیدا کند که دانش و خالقیت کارکنان بتواند به مرحلهی
بهرهبرداری برسد و از این طریق سازمان برای عملکردی متفاوت نسبت به قبل و عملکردی نوآورانه در راستای اهداف سازمانی هدایت شود.
کلید واژهها :کارافرینی سازمانی ،عملکرد نوآورانه ،ظرفیت جذب ،خالقیت سازمانی.

 .0عضو گروه علمی تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،
ایران*
 .2استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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مقدمه
مفهوم ظرفیت جذب دانش 0به دیدگاه کالنی برمیگردد که توانایی اقتصاد را برای بهرهگیری و جذب اطالعات و منابع خارجی
مدنظر قرار میدهد .کوهن و لوینتال 3در سال  0991این مفهوم کالن اقتصادی را به حوزه نظریههای سازمانی وارد کردند و
ظرفیت جذب را بهعنوان توانایی یک سازمان برای تشخیص ارزش اطالعات جدید از منابع بیرونی ،شبیهسازی و بکارگیری آن
برای اهداف تجاری در نظر گرفتند .ظرفیت جذب به خودی خود هدف نیست ،اما میتواند بروندادهای سازمانی مهمی چون
عملکرد نوآورانه را خلق کند (کاستوپولوس 2و همکاران .)0221 :3100 ،از دیدگاه لین 4همکاران ( ،)3111ظرفیت جذب در سه
بُعد مفهومسازی و اندازهگیری شده است .0 :دارایی؛  .3قابلیتهای ذاتی؛  .2قابلیت پویا .ظرفیت جذب بهعنوان دارایی ،به
معنای سطح دانش پیشین واحدهای سازمانی (ظرفیت ایستای دانش) است و با معیارهایی چون شدت تحقیق و توسعه و غیره
سنجیده میشود .ظرفیت جذب بهعنوان قابلیت ذاتی سازمان ،فرآیندهای کاری محسوب میشود که شرکت برای تعیین،
شبیهسازی و تبدیل و بکارگیری دانش خارجی بهکار گرفته است (به نقل از مرادی و همکاران .)32 :0293 ،قابلیت پویا نیز به
ظرفیت سازمان برای ایجاد ،گسترش و بهبود منابع اشاره میکند که از قابلیت ذاتی متمایز است و تواناییهای سازمانی برای
بازسازی قابلیتهای دیگر را مد نظر قرار میدهد (روبرتس 5و همکاران .)33 :3103 ،سان 1و همکاران ( )3113نیز با بررسی
ظرفیت جذب ،این مؤلفه را یکی از تواناییهای سازمان معرفی کردند که برای کسب ،شبیهسازی ،تبدیل و استخراج دانش
بهکار میرود و تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه دارد .همچنین رمضانیان و همکاران ( )0291با بررسی رابطه بین تسهیم دانش،
توانایی جذب و قابلیت نوآوری سازمانی ،رابطه مثبت بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری سازمانی را بررسی کردهاند .در پژوهش
کوهن و لوینتال ( )0991نیز ذکر شده است ظرفیت جذب تحقق یافته در سازمان ،تابعی از قابلیتهای تغییر شکل و بهرهبرداری
است که در آن ظرفیت سازمان برای توسعهی دانش جذب شده منعکس میشود .این قابلیتها توانمندیهای حیاطی در نظر
گرفته میشوند که به سازمان اجازهی رقابت در عرصهی نوآوری را میدهند (به نقل از نصراصفهانی و همکاران.)231 :0295 ،
همچنین فتحی و همکاران ( )0294نیز که به بررسی ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان
غرب ایران پرداختند بیان میکنند که تأکید بر یادگیری ،تولید و کاربرد دانش و اطالعات در سازمان به همراه توجه به عواطف،
احساسات ،صمیمیت ،حمایت و نفوذ بر کارکنان ،ظرفیت و توانایی جذب دانش را افزایش میدهد (فتحی و همکاران.)0294 ،
بنابراین ظرفیت جذب دانش بهعنوان یک مجموعه از فرآیندها و روندهای سازمانی است که در آن سازمان به کسب ،شبیهسازی،
انتقال و استخراج دانش از منابع خارجی (یا سایر واحدهای سازمان) میپردازد تا با ایجاد قابلیتهای پویا توانایی سازمان برای
دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش پیدا کند (زاهرا و گئورگه.)033 :3113 ،7
امروزه در فضای رقابتی ،سازمانها در تالش هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد و نوآوری
سازمانی رونق پیدا کنند و خود را با تغییرات انطباق دهند (سنجقی و همکاران .)037 :0291 ،به منظور دستیابی به عملکرد
پایدار و در امان بودن در چنین محیطی ،سازمانهای توانمند در زمینهی نوآوری قادرند که با پیچیدگی و تغییرات فزاینده مقابله
کرده ،به چالشها سریعتر پاسخ دهند (جیمنزجیمنز و سانزواله .)419 :3100 ،3نوآوری ،فعالیت پیچیدهای است که دانش جدید
را برای اهداف تجاری بکار میگیرد .بخشی از این دانش از منابع خارجی بدست میآید ،از اینرو توانایی برای بهرهبرداری از
دانش خارجی یک عامل حیاطی برای قابلیت نوآورانه است (فوسفیوری و تریبو .)075 :3113 ،9دانش خارجی یا همان ظرفیت
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جذب دانش در قالب فرآیندهای یادگیری سازمانی ،انتقال دانش بین واحدهای سازمانی را تسهیل میکند (مینباوا 0و همکاران،
 .)41 :3104ظرفیت جذب دانش به عنوان یک مجموعه از فرآیندها و روندهای سازمانی است که در آن سازمان به کسب،
شبیهسازی ،انتقال و استخراج دانش از منابع خارجی (یا سایر واحدهای سازمان) میپردازد تا با ایجاد قابلیتهای پویا توانایی
سازمان برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش پیدا کند (زاهرا و گئورگه.)033 :3113 ،3
سازمانها از نوآوری بهعنوان یک وسیله برای ایجاد انطباق سازمانی ،مقابله با فشارهای رقابتی و تغییر تقاضاهای مشتری
نام میبرند (کاستوپولوس و همکاران .)0227 :3100 ،امروزه نوآوری یک عامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمانهای دانشمحور
و منبعی اصلی در کسب مزیت رقابتی تلقی میشود (هومسما 2و همکاران .)001 :3119 ،نوآوری به یک ایده ،محصول یا
فرآیند ،یک سامانه یا وسیله که به وسیله اعضای جامعه بهعنوان یک موضوع جدید درک شود ،اطالق میشود (هانگ 4و
همکاران .)305 :3100 ،بنابراین امروزه با در نظر گرفتن فشار رقابتی ،اندازهگیری عملکرد نوآوری اهمیت بیشتری یافته است
و محققان و اندیشمندان به شاخصهای مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری نیاز پیدا کردهاند ،زیرا در تحقیقات صورت گرفته
ارتباط مثبت بین عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان اثبات شده است (سودر و شرمن .)0992 ،5عملکرد نوآورانه در واقع به
مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود که در اندازهگیری خروجیهای فناورانه در نظام نوآوری ملی به یاری پژوهشگران میآید
(نصراصفهانی و همکاران .)233 :0295 ،عملکرد نوآورانه شامل تبصرههایی به منظور ارزیابی اثربخشی فعالیتهای نوآوری و
تأثیر آنها بر موفقیت سازمانی است (لندل و وارموس .)515 :3104 ،1هرچند عملکرد نوآوری از یک سازمان به سازمان دیگر و
از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است و عوامل مختلفی بر آن تأثیر میگذارد (بیزوی و سیپوس 7و همکاران:3104 ،
 .)401میتوان گفت عملکرد نوآوری اندازهگیری عملکرد یک رویکرد پذیرفته شده یا یک معیار اندازهگیری جدید برای
اندازهگیری عملکرد سازمانی است .عملکرد نوآوری را از طریق میزان رشد ساالنهی ورودی و خروجی نوآوری ،ذخیره دانش و
بهرهوری پژوهشها تعریف میکنند (لندل و وارموس .)515 :3104 ،عملکرد نوآورانه اغلب با بررسی تعداد دستاوردهای آشکار،
گزارشهای ثبت شده و پروژههای جدید که سازمان در روال کاری خود بر عهده میگیرد تعیین میشود .به عقیده دامنپور3
( ،)0991ارتباط بین نوآوری و عملکرد سازمانها به نحوهی اندازهگیری عملکرد بستگی دارد .در تحقیقات صورت گرفته در
زمینهی نوآوری و اقتصاد ،تعداد نوآوریهای ثبت شده یا قابل ثبت (فرایندهای جدید ،محصوالت یا فناوریهای جدید) عامل
بسیار مهمی در ارزیابی میزان خالقیت و عملکرد نوآورانه سازمانها در نظر گرفته شده است .جاموت و پین )3115( 9نیز افزودند
کشورهایی که کسب و کارهایی با بخش تحقیق و توسعه قوی دارند ،بهطور مشخص بیشترین تعداد ثبت اختراعات را نسبت
به جمعیت خود دارند .همچنین کوهن و لوینتال ( )0939به نقش دانش در فرآیند نوآوری اشاره کردند .به نظر آنها ظرفیت
جذب دانش برای ایجاد دانش جدید در سازمان اهمیت زیادی دارد .هر چند حفظ و توسعهی ظرفیت جذب در یک سازمان به
ایجاد هزینههایی در بخش تحقیق و توسعه منجر میشود ،ظرفیت جذب بهطور مثبت بر عملکرد نوآورانه تأثیر میگذارد (به
نقل از یوسر 01و همکاران.)573 :3103 ،
در راستای بررسی متغیرهای این پژوهش ،تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است؛ بهطوریکه جعفرپور و رضایی ()0292
در نتایج خود در زمینه نقش جذب دانش در نوآوری سازمان صدا و سیمای استان گیالن نشان دادند که ظرفیت جذب دانش
بر نوآوری اثرگذار است .نتایج پژوهش مرادی و همکاران ( )0293نیز مؤید این است که بین ظرفیت جذب فردی و ظرفیت
جذب سازمانی رابطه وجود داشته و این دو نیز بر عملکرد نوآورانه اثرگذار هستند .در این زمینه نصراصفهانی و همکاران ()0295
1. Minbaeva
2. Zahra & George
3. Homsma
4. Hung
5. Souder & Sherman
6. Lendel & Warmus
7. Bîzoi & Șipoș
8. Damanpour
9. Jaumotte & Pain
10. Yusr
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در نتایج پژوهش خود نشان دادند که ظرفیت جذب دانش از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر دارد ،ولی تأثیر
مستقیم ظرفیت جذب در دو بعد اکتساب و انتقال دانش را بر عملکرد نوآورانه تأیید نکردند .برخی دیگر از محققان نیز نشان
دادهاند که ظرفیت جذب دانش از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد (گارسیامورالس 0و همکاران.)3104 ،
نتایج پژوهش بوجیکا و فونتس )3102( 3که در زمینهی اکتساب دانش و کارآفرینی صورت گرفته است نیز بیانگر این است که
اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانها دارند ،اما تأثیر اکتساب دانش بر ارتباط بین
کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه بهعنوان متغیر تعدیلگر منفی بود که تغییرات آن به سطح منابع دانشبنیان سازمانها
بستگی دارد .رفیعی و همکاران ( )0294تأثیر دانش بر عملکرد و نوآوری را مورد بررسی قرار دادند .در نتایج خود نشان دادند
که دانش سازمانی بر اطالعات نوآورانه ،کارایی کسب اطالعات و تفسیر از این اطالعات تأثیرگذار است .راغفر و همکاران
( )0297به بررسی اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب پرداختند و نشان دادند که تمام مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان
(کارآفرینی نوپا ،آموزش و منابع انسانی ،نظام نوآوری و رژیمهای اقتصادی و نهادی) به غیر از متغیر فناوری اطالعات و
ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه داشتند .همچنین در کشورهای نوآوریمحور نیز تمام
مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشتهاند .در همین زمینه گیچیو و لینک )3101( 2در
مطالعهای با عنوان عملکرد اقتصادی کارآفرینان نوپا که بر روی عملکردهای نوآورانه تجاری در آمریکا انجام گرفته ،با استفاده
از مدل پروبیت به ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه بر سازمانهای کوچک مبتنی بر فناوری پرداخته و به این نتیجه رسیدند
تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر روی کارآفرینی سازمانها دارد .به عبارت دیگر سازمانهای نوپایی که به میزان باالیی از فناوری
توسعه یافته در تجاریسازی خود استفاده میکنند احتمال شکست کمتری در پروژهها دارند .موسوی و شبگومنصف ( )0297نیز
در نتایج پژوهش خود در زمینهی بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه بیان میکنند
که داشتن دانش توأم با خالقیت و نوآوری میتواند پایهگذاری کارآفرینی باشد .دیانتی و زارع ( )0291نقش نظام مدیریت منابع
انسانی در پرورش یا ممانعت از کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که نقش نظام مدیریت منابع انسانی
در پرورش یا ممانعت از کارآفرینی سازمانی بسیار مهم است .زیرا فقدان ویژگیهای کارآفرینانه در زیرسیستمهای نظام مدیریت
منابع انسانی ،میتواند تا حد قابل توجهی از شکلگیری رفتار کارآفرینانه در سازمان ممانعت بهعمل آورد .بنابراین به منظور
ترغیب و پرورش کارآفرینی سازمانی ،استقرار یک نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه ضروری است .فریرا 4و همکاران
( )3107کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر جذب دانش را مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند که جذب دانش بر کارآفرینی
استراتژیک اثرگذار است .بنابراین دانش در سطوح فردی و سازمانی میتواند بهعنوان زمینهساز فعالیتهای کارآفرینی استراتژیک
در سازمان باشد .سارانگو-الالنگی 5و همکاران ( )3103نیز توسعه زمینههای کارآفرینی پایدار را مورد بررسی قرار دادند و نشان
دادند کارآفرینی پایدار در راستای بهرهبرداری از فرصتهای خالقانه برای کسب منافع اقتصادی ،عدالت در جامعه ،کیفیت
محیط زیست و حفظ فرهنگ است و میتواند بهعنوان مزیت رقابتی ،شناسایی فرصتهای کسب و کار جدید و تولیدات پایدار،
روش تولید و سازماندهی فرآیندهای کسب و کار پایدار شناخته شود.
امروزه اهمیت سازمانهای نوآور و کارآفرین به اندازهای است که موتور رشد اقتصادی در توسعهی اقتصادی کشورها شناخته
میشوند .بر این اساس در سالهای اخیر در ایران نیز به شناسایی عوامل زمینهساز نوآوری سازمانها توجه زیادی شده است و
پژوهشگران با مطالعهی سازمانهای نوآور و کارآفرین در پی شناسایی و معرفی عوامل مشترکی هستند که موجب بهبود
وضعیت کارآفرینی سازمانی میشود و عملکرد نوآورانهای را به همراه دارد .توجه به سازمانهای نوآور و کارآفرین در ایران به
حدی اهمیت دارد که مقام معظم رهبری این سازمانها را راهکاری برای جایگزینی درآمدهای نفتی میدانند (میرکازهی:0294 ،
1. García-Morales
2. Bojica & Fuentes
3. Gicheva & Link
4. Ferreira
5. Sarango-Lalangui
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 .)2در این میان در حوزه ورزش و کارآفرینی در این بخش با توجه به اهمیت روزافزونی که برای ایجاد اشتغال ،تولید و توجه
به بُعد اقتصاد مقاومتی ،بسیار مهم به نظر میرسد .بهطوریکه راتن )3100( 0نیز معتقد است که کارآفرینی در ورزش اهمیت
بسیار زیادی دارد؛ زیرا ،کارآفرینی در این زمینه میتواند انجام فعالیتهای نوآورانه را تشویق کند و موجب تغییرات اجتماعی
شود و همچنین ،کارآفرینی ورزش میتواند به توسعة سازمانهای ورزشی و افزایش تعداد تولیدات و خدمات جدید و اختراعات
کمک کند .لذا کارآفرینی ورزشی امری پویاست و بر حوزههای متعددی از مدیریت همچون استراتژی کسب و کار ،مدیریت
بحران ،توسعه ورزشهای جدید ،مدیریت عملکرد ،نوآوری در تولید ،استراتژیهای ترویجی ،موضوعات اجتماعی و توسعه
فناوری اثر میگذارد.
با توجه به اهمیت تربیت بدنی و ورزش در کشور ،هنوز هم در زمینهی مدیریت سازمانهای ورزشی و امور مربوط به تربیت
بدنی و ورزش ،کاستیهایی وجود دارد .مدیریت ورزش و سازمانهای آن اهمیت خاصی دارد زیرا ضعف در شیوة مدیریتی و
عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان و تغییرات محیطی ،موجبات شکست این سازمانها را در رسیدن به اهداف اصلی و
اساسیشان فراهم می آورد .اداره کردن ورزش به سازماندهی ،ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی به مفهوم جدی نیاز دارد .از
طرفی بیتوجهی به دانش مدیریت یکی از مشکالت اصلی ورزش کشور است چرا که در ورزش ما این بُعد روز به روز در حال
ضعیفتر شدن است (پورسلطانی و ایرجی .)73 :0293 ،فتحی و همکاران ( )0294نیز بیان میکنند که سازمانهای ورزشی با
مشکالتی در مدیریت و ارزیابی داراییهای سازمان خود مواجه هستند با این اوصاف یکی از رسالتهای سازمانها و ادارات
ورزشی کمک به رشد و توسعه ورزش هر جامعه است .این مهم در پرتو کاربرد دانش و ارتقا دانایی محوری با کاربست یک
عملکرد نوآورانه میسر خواهد شد (فتحی و همکاران .)90 :0294 ،لذا توجه به دانش و جذب آن برای سازمانهای ورزشی حائز
اهمیتتر به نظر میرسد ،چرا که امروزه ورزش و سازمانهای ورزشی به منظور حضور کارآ و مؤثر در عرصههای مختلف
ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز توجه بیشتر به افزایش دانش و تخصصگرایی در ورزش و نفوذ ورزش و سازمانهای
ورزشی در الیههای مختلف زندگی جوامع بشری ،انطباقپذیری با شرایط مختلف و متغیر فعلی را امری اجتنابناپذیر ساخته
است (جابری و همکاران .)57 :0293 ،اوریلی و نایت )3117( 3در پژوهشی مطرح کردند که سازمانهای ملی ورزش عالوه بر
اینکه مسئول رشد و توسعهی ورزش در کشور خویش هستند ،اهداف سودآوری نیز دارند .این سازمانها با بهرهگیری از دانش
نوین و تجربیات کشورهای موفق از طریق مدیریت دانشی میتوانند زمینههای رشد و شکوفایی سازمان ورزشی تحت مدیریت
خود را فراهم آورند (اوریلی و نایت .)311 :3117 ،بنابراین توجه به توانایی جذب دانش میتواند فراهم کنندهی حضور و عملکرد
پویای ورزش و سازمانهای ورزشی در عرصههای گوناگون باشد .حال با توجه به پتانسیلهای موجود در این زمینه و وجود
فارغ التحصیالن دانشگاهی در حوزه ورزش ،نگاه جدی مسئوالن این حوزه را بیش از پیش میطلبد که با حمایت از دانش و
اطالعات این قشر از جامعه و استفاده از دانش آنان در سطوح مختلف سازمانی از جمله بُعد کارآفرینی سازمانی به این مهم
توجه کنند .جذب دانش و اطالعات در سطوح گوناگون آن یعنی اکتساب ،جذب ،انتقال و بهرهبرداری در سازمانها با فراهم
کردن بستری مناسب از علوم مرتبط میتواند راهی برای بهبود عملکرد نوآورانه و افزایش کارآفرینی سازمانی باشد .چرا که
دانش در حال پیشروی به سوی دستیابی به بروزترین و بهترین راههای ممکن در جهت اداره کردن و مدیریت مناسب در یک
سیستم سازمانی است و با وجود دانش است که میتوان به ایدههای خالق برای عملیاتی کردن آنها و کارآفرینی و عملکرد
نوآورانه دست یافت .از سوی دیگر این دانش است که قادر خواهد بود یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری
میشود ،توسعه دهد .در واقع هرچه جذب دانش در سازمان بهتر مدیریت شود اطالعات جدید و تازه که باعث ایجاد کارآفرینی
و عملکرد نوآورانه در سازمان میشود ،از طریق سازمان بهتر درک و دریافت خواهد شد .حال با توجه به اهمیت موضوع و
چارچوب آن محقق در پی بررسی و پاسخ به این سؤال است که ظرفیت جذب دانش و اثرات آن بر کارآفرینی و عملکرد نوآورانه

1. Ratten
2. O'Reilly & Knigh
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در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان چگونه است؟ بر این اساس و با توجه به زیربنای نظری محقق متغیرهای پژوهش
را در قالب یک مدل مفهومی گردآوری کرده و به بررسی آن میپردازد (شکل .)0

شكل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و از نوع تحقیقات
توصیفی  -پیمایشی ،مبتنی بر معادالت ساختاری است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه کارکنارن ادارات ورزش
و جوانان استان خوزستان در سال  0297بود که  051نفر بهصورت کلی جمعآوری شد .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه
گارسیامورالس و همکاران ( )3102با  00سؤال (بهرهبرداری از دانش  3سؤال ،اکتساب با  2سؤال ،انتقال دانش با  4سؤال و
جذب دانش با  3سؤال) در مقیاس  5ارزشی لیکرت ،برای متغیر کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارتین روجاس 0و همکاران
( )3102با  00سؤال در طیف  5ارزشی لیکرت و برای سنجش متغیر عملکرد نوآورانه از پرسشنامه گاندی 3و همکاران ()3100
با  1سؤال استفاده شده است .ابتدا باید از روایی محتوای سنجه اطمینان حاصل میشد؛ با هدف حصول اطمینان از روایی
محتوای سنجه ،محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسشنامه با  5نفر از اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق
آشنایی داشتند نمود و از آنان درخواست گردید تا نظرات و پیشنهادات خود را در مواردی مانند هماهنگی و مطابقت سؤالها با
اهداف و متغیرهای اصلی تحقیق ،محتوای علمی سؤالها ،انطباق سؤالها با گزینهها ،انشاء سؤالها و حذف و یا اضافه کردن
سؤالها اعالم نمایند .پس از دریافت بازخورد از این خبرگان ،اصالحات پیشنهادی انجام و پرسشنامه نهایی در بین جامعه مورد
نظر پخش گردید .تحلیل نتایج این مطالعه با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری با شیوه  PLSانجام شده است .نتایج ارزیابی
مدل بیرونی تحقیق روایی همگرایی و روایی واگرا در جدول  0ارائه گردیده است.

1. Martín-Rojasa
2. Gunday
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جدول  :1روایی همگرا و واگرا
1

5

4

2

3

0

الفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

میانگین واریانس
استخراج شده

متغیرهای پنهان

0/78

0/7
0/68

0/8
0/52
0/49

0/79
0/42
0/61
0/56

0/85
0/55
0/42
0/60
0/57

0/85
0/67
0/48
0/43
0/65
0/63

0/823
0/872
0/861
0/765
1/895
0/898

0/8386
0/884
0/870
0/783
0/911
0/900

0/722
0/719
0/628
0/644
0/487
0/603

بهرهبرداری دانش
اکتساب دانش
انتقال دانش
ظرفیت جذب
کارآفرینی
عملکرد نوآورانه

همانطور که در جدول شماره  0مشخص است همه متغیرها از پایایی باالی در مدل برخوردارند .پایایی ترکیبی و الفای
کرونباخ باالی  1/7نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد .همچنین مقدار مالک برای سطح قبولی میانگین
واریانس استخراج شده  1/5میباشد .همانگونه که در جدول  0آمده است مقادیر  AVEمربوط به هر سازه از  1/5بیشتر بوده
و این مطلب مؤید این می باشد که روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است .در قسمت روایی افتراقی میزان
تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازه دیگر در مدل مقایسه میشود این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر
سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .در صورتیکه سازهها با شاخصهای مربوط به خود همبستگی
بیشتری داشته باشند تا با سازههای دیگر روایی واگرایی یا افتراقی مناسب مدل تأیید میشود .برای این کار یک ماتریس باید
تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر  AVEهر سازه میباشد و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین سازه
با سازههای دیگر است.

یافتهها
در راستای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای تحقیق پرداخته شد.
یافتههای توصیفی نشان داد که  1/43از پاسخ دهندگان را مشارکت کنندگان در سطح تحصیلی ارشد و دکتری 1/25 ،از پاسخ
دهندگان را کارشناسی و  1/07از پاسخ دهندگان را افراد با سطح تحصیلی کاردانی تشکیل دادند؛ همچنین وضعیت سنی پاسخ
دهندگان حاکی از این بود که افراد با دامنه سنی  21تا  41سال بیشترین میزان مشارکت با  ،1/25افراد با دامنه سنی باالی
 51سال با  1/03کمترین میزان مشارکت را داشتند همچنین افراد با دامنه سنی  31تا  21سال  ،1/39افراد در دامنه سنی 41
تا  51سال با  1/34به ترتیب در پژوهش مشارکت داشتند.
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شكل  :2خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس در حالت ضرایب مسیر

ضریب تعیین معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/22 ،1/09و 1/17
بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با جدول  2مقدار  R2برای سازه
درونزای مدل  1/11و  1/51محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش
را تأیید میسازد .همچنین در صورتیکه مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  1/05 ،1/13و  1/25را کسب نماید ،به
ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن دارد .مقادیر باالی صفر نشان
میدهند که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد (هنسلر 0و همکاران.)3101 ،
جدول  :2قدرت پیش بین مدل و ضریب تعیین
R2

Q2

0/66
0/561

0/321
0/331

در نهایت آخرین معیاری که بررسی میگردد شاخص کیفیت کلی مدل است .برای بررسی کیفیت کلی مدل در حداقل
مربعات جزئی ،از شاخص  GOFاستفاده میکنیم که تتنهاوس و همکاران ( )3115مطرح کردند .برازش باالی مدل نشان
می دهد که این مدل توسط حداقل مربعات جزیی به خوبی تبیین شده است .شاخص نیکویی برازش بین صفر و یک بوده و
وتزلس و همکاران ( )3119سه مقدار  1/35 ،1/10و  1/21را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF
معرفی کردند .این شاخص دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مد نظر قرار میدهد و معیاری برای پیشبینی عملکرد کلی مدل
است.
GOF  Communality R2

1. Henseler
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جدول  :3شاخص نیكویی برازش
میانگین
شاخص نیکویی برازش

R Square

Communality

0/611

0/634
1/13

شكل  :3خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس در حالت معنیداری
جدول  :4بررسی فرضیات پژوهش
بهرهبرداری دانش به کارآفرینی
بهرهبرداری دانش به عملکرد نوآورانه
انتقال دانش به کارآفرینی
انتقال دانش به عملکرد نوآورانه
اکتساب دانش به کارآفرینی
اکتساب دانش به عملکرد نوآورانه
جذب دانش به کارآفرینی
جذب دانش به عملکرد نوآورانه
کارآفرینی به عملکرد نوآورانه
بهرهبرداری دانش از طریق کارآفرینی به عملکرد نوآورانه
انتقال دانش از طریق کارآفرینی به عملکرد نوآورانه
اکتساب دانش از طریق کارآفرینی به عملکرد نوآورانه
جذب دانش از طریق کارآفرینی به عملکرد نوآورانه

تخمین استاندارد

ضریب معنیداری

نتیجه

1/330
1/330
1/23
1/05
1/21
1/104
1/01
1/02
1/23
اثر مستقیم
1/214
1/047
1/10
1/04

3/04
9/14
03/99
4/49
3/5
1/21
1/34
2/13
7/43
اثر غیر مستقیم
1/17
1/01
1/191
1/15

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
رد
تایید
تایید
تایید
اثر کل
1/274
1/35
1/011
1/09

با توجه به نتایج جدول  4بهرهبرداری از دانش  1/33از تغییرات متغیر کارآفرینی و  1/33از تغییرات عملکرد نوآورانه را
پیشبینی میکند ،همچنین مقدار تی بهد ست آمده باالی  0/91حاکی از تأیید این م سیرها میبا شد .همچنین م سیر اکت ساب
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دانش به عملکرد نوآورانه با توجه به مقدار تی بهد ست آمده در سطح خطای  1/15رد شد .سایر نتایج در جدول  5به صورت
کامل ارائه گردیده است.

بحث و نتیجهگیری
بسیاری از کشورها و مجامع علمی و سازمانها ،دانش را عامل مهم توسعه میدانند و بر آن تأکید میکنند .دانش ،موتور
محرکهی توسعهی دانایی محور بوده ،توجه به آن نقش فزایندهای در رشد جوامع خواهد داشت (فتحی و همکاران.)94 :0294 ،
دانش بهعنوان مهمترین عامل رقابت است و در کنار دانش ،نوآوری نیز بهعنوان مهمترین عامل جهت بقای شرکتهای دانش
بنیان شناخته شده است .سازمانها میتوانند دانش موجود در محیط سازمانی را جذب کنند و با دانش موجود در سازمانها
تلفیق کرده و سپس به نوآوری دست بزنند (انصاری و همکاران .)57 :0294 ،در همین راستا تفکر کارآفرینی سازمانی نیز
اجتنابناپذیر است و بهعنوان ابزار حیات و مزیت رقابتی بهشمار میرود و برای رسیدن به این وضعیت به عواملی مانند توانایی،
خالقیت ،نوآوری و ریسکپذیری وابسته است و از آنجا که ادارات کل وزارت ورزش و جوانان عالیترین مرجع ورزش در کشور
هستند ،میتوانند موقعیتی را ایجاد کنند که با بکارگیری کارآفرینی سازمانی به موقع از منابع موجود و فرصتها به منظور خلق
و پرورش ایدههای نو بهرهمند شوند .لذا مسألهی اصلی در پژوهش حاضر نیز بررسی ظرفیتهای جذب دانش در اداره کل
ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه بوده است .خروجی نرمافزار  PLSو ضریب
معنیداری بهدست آمده برای مسیرهای مورد نظر با توجه به اینکه در بازه بیشتر از  0/91قرار گرفتند مورد تأیید قرار گرفت .با
توجه به خروجی نرمافزار  PLSو مقدار  R2بهدست آمده برای سازه درونزای کارآفرینی سازمانی  1/11و عملکرد نوآورانه 1/51
محاسبه شده است که با توجه به مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش را تأیید میسازد .شاخص  Q2یا
ارتباط پیش بین سازه کارآفرینی سازمانی  1/230و برای عملکرد نوآورانه  1/220محاسبه شد که نشان از قدرت پیشبینی قوی
مدل در خصوص این سازهها داشت و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید کرد .همچنین با توجه به
شاخصهای وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان نشان داد که تمامی متغیرها مثبت میباشند که حاکی از کیفیت مدل
اندازهگیری مورد نظر دارد .شاخص کیفیت کلی مدل یا  GOFبرای مدل پژوهش  1/13محاسبه گردید که برازش باالی مدل
نشان داد که این مدل توسط حداقل مربعات جزیی به خوبی تبیین شده است .بهطور کلی ،با توجه به خروجی نهایی نرمافزار
 PLSو شاخصهای برازش آن مشخص شد که مدل ارائه شده با دادههای حاصل از پژوهش منطبق بوده و مناسب است .بر
این اساس میتوان گفت که مدل مفهومی پژوهش براساس آنچه که بهدست آمد ،تأیید میشود .بنابراین همهی ابعاد مختلف
جذب دانش در ادارهکل ورزش و جوانان استان خوزستان بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار هستند .اما اثرگذاری این ابعاد بر عملکرد
نوآورانه در مرحلهی اکتساب دانش رد شد ،یا در واقع این بخش از پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت .بر این اساس میتوان گفت
جذب دانش در سطوح مختلف آن مانند بهرهبرداری از دانش ،انتقال دانش ،اکتساب دانش و جذب دانش در اداره کل ورزش و
جوانان استان خوزستان بر کارآفرینی سازمانی هستند .بدین معنا که این موارد میتوانند در راستای کارآفرینی مؤثر واقع شوند
و به سازمان در ارائه موفق توسعهی کارآفرینی سازمانی در حوزهی ورزشی کمک کنند .در خصوص اثرگذاری ابعاد جذب دانش
بر عملکرد نوآورانه ،سه بُعد بهره برداری دانش ،انتقال دانش و جذب دانش بر عملکرد نوآورانه اثرگذار بودند ،اما اکتساب دانش
بر عملکرد نوآورانه اثرگذار نبود .لذا این بخش از پژوهش نیز مؤید اثرگذاری جذب دانش و موفقیت سازمان در خصوص عملکرد
نوآورانه دارد .و این دانش زمانی اثرگذار خواهد بود که به مرحلهی بهرهبرداری برسد و بتوان از آن در حوزههای مختلف سازمانی
استفاده کرد .همچنین در خصوص اثرات غیرمستقیم مدل پژوهش نیز میتوان گفت که تمامی اثرات غیرمستقیم نشان از
اثرگذاری مناسب بر عملکرد نوآورانه در سازمان دارند .بهطوریکه بهرهبرداری از دانش میتواند از طریق ایجاد فضای کارآفرینی
سازمانی به عملکرد نوآورانه نیز منجر شود .همچنین در سایر موارد نیز انتقال ،اکتساب و جذب دانش نیز از طریق ایجاد
کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان اثرگذار هستند .نتیجهی جالب توجه اینکه
اکتساب دانش توانست بهصورت غیرمستقیم و از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه اثرگذار باشد و این در حالی بود
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که اثرگذاری مستقیم آنها تأیید نشده بود .هرچند که اصول و مبانی مدیریت در تمام سازمانها یکسان است اما نحوه کاربست
آن مسلماً تفاوت خواهد داشت .به همین دلیل چون محصول سازمانهای ورزشی ،ورزش است و ورزش از وجوه مختلف با
سایر محصوالت تفاوت دارد ،مسلماً ابعاد مدیریت آن نیز در سازمانهای مربوطه منحصر به فرد است.
بر اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش چنین مشخص میشود که کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در سازمان
متأثر از جذب دانش و ابعاد گوناگون آن هستند .بدین معنا که در سازمانی مانند اداره کل ورزش و جوانان با استفاده از شرایط
مناسب در خصوص وجود پشتوانههای مناسب علمی در خصوص کارآفرینی در حوزهی ورزش از میان فارغالتحصیالن دانشگاهی
و نخبگان علمی می توان با فراهم کردن بستری مناسب برای استفاده از این علوم در راستای ایجاد کارآفرینی سازمانی و
عملکردی نوآورانه و مناسب در سازمان تالش کرد .دربارهی اهمیت دانش و جذب آن در حوزهی کارآفرینی کارلیس)3119( 0
نیز فقدان دانش و تجربه را از موانع اصلی کارآفرینی میداند .او همچنین بیان میکند که کاهش حمایت دولت از مؤسسات
کوچک ،بیثباتی در اقتصاد ،فقدان پول و توزیع سرمایه از مشکالت کارآفرینی برای مؤسسات ورزشی ،تفریحی و فراغتی
ورزش کانادا هستند (به نقل از زیویار و همکاران .)011 :0291 ،لذا توجه و استفاده از ابعاد مختلف جذب دانش در ایجاد فضای
کارآفرینی سازمانی و توجه به توسعهی این بخش مهم از حوزهی فعالیتی ادارات کل ورزش و جوانان میتواند بهعنوان مبنایی
علمی در این خصوص مطرح شود .پژوهشهای گوناگون صورت گرفته در این زمینه نیز مبین اثرگذاری استفاده از دانش در
پیشبرد کارآفرینی و عملکرد نوآورانه در سازمانهای مختلف هستند .در همین راستا جعفرپور و رضایی ( )0292نشان دادند که
ظرفیت جذب دانش در نوآوری سازمان صدا و سیمای استان گیالن اثرگذار است .این موارد نشان از اهمیت دانش در حوزهی
پیشبرد اهداف نوآورانهی سازمانی دارد و مبین این است که اساس نوآوری و عمکلرد نوآورانه برخواسته از علم و دانشی است
که در آن زمینه وجود دارد .نتایج بهدست آمده با پژوهش مرادی و همکاران ( )0293نیز همخوان بود بهگونهای که آنها نیز در
پژوهش خود نشان دادند که بین ظرفیت جذب دانش فردی و ظرفیت جذب دانش سازمانی رابطه وجود داشته و این دو نیز بر
عملکرد نوآورانه اثرگذار هستند .لذا با توجه و تمرکز بر ارتقای وضعیت جذب دانش در ابعاد و سطوح گوناگون آن میتوان بر
راهبردهای توسعهای و نوآورانه سازمان بهصورت جدیتری برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد .در سویی دیگر نیز نصراصفهانی
و همکاران ( ) 0295نشان دادند که ظرفیت جذب دانش از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر دارد ،ولی تأثیر
مستقیم ظرفیت جذب دانش در دو بُعد اکتساب و انتقال دانش را بر عملکرد نوآورانه تأیید نکردند که این نتایج در بخش عدم
تأیید اثرگذاری اکتساب دانش با این پژوهش همخوان و در خصوص عدم اثرگذاری انتقال دانش ناهمخوان بود؛ که این بیشتر
ناشی از تفاوت جامعهی مورد بررسی در دو پژوهش بوده است .محققان پژوهشهای دیگری نیز بیان کردهاند که ظرفیت جذب
دانش از طریق کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد (گارسیامورالس و همکاران )3102 ،که نتایج آنها با این
پژوهش هم راستا و همخوان بوده است .مجموع این نتایج کارآفرینی سازمانی را متأثر از جذب دانش در همان حوزهی کارآفرینی
در سازمان میدانند و در این بین عملکرد مناسب و نوآورانه نیز مکملی مناسب برای نشان دادن این فرآیند و اثرگذاری مناسب
آن میباشد .بنابراین جذب دانش و بکارگیری مناسب آن در راستای کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در ادارات کل ورزش
و جوانان اجتنابناپذیر است .کریمادیس )0997( 3گزارش کرده است که بخشهای ورزشی با مشکالتی همچون دورههای
نزول ،قوانین و مقررات دولتی محدودکننده ،مشکالت مالی و قرارگرفتن در محیط رقابتی ناشی از تغییرات محیطی بهویژه در
بخش خدمات ورزشی مواجهاند (به نقل از گودرزی ،)12 :0293 ،که باید با شناسایی وضع موجود خود به منظور توسعه برنامههای
بهبود در راستای دستیابی به وضع مطلوب تالش کنند.
نتایج پژوهش بوجیکا و فونتس ( )3102بیانگر این استتت که اکتستتاب دانش و کارآفرینی ستتازمانی هر دو تأثیر مثبتی بر
عملکرد سازمانها دارند؛ که این پژوهش نیز بار دیگر نتایج بهد ست آمده از این پژوهش را مورد تأیید قرار داد .عالوه بر این
موارد ،در پژوهش های گوناگون دیگری که در این زمینه صورت گرفته ا ست نتایج ما را به اهمیت هر چه بی شتر ظرفیتهای
1. Carliss
2. Krimadis
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جذب دانش بر کارآفرینی ستتازمانی و عملکرد نوآورانه رهنمون میستتازند .بهگونهای که رفیعی و همکاران ( )0294و راغفر و
همکاران ( )0297نیز در نتایج خود بر اهمیت و اثرگذاری این موارد تأکید داشتتتهاند .نتایج پژوهش راغفر و همکاران ()0297
مؤید اثرگذاری مؤلفههای اقتصتتاد دانشبنیان (کارآفرینی نوپا ،آموزش و منابع انستتانی ،نظام نوآوری و رژیمهای اقتص تادی و
نهادی) بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه بود .آنها همچنین بیان میکنند که در کشورهای نوآوریمحور نیز تمام مؤلفههای
اقت صاد دانشبنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی دا شتهاند .بنابراین ارتقای سطح علم و دانش در سازمان اهمیتی بیش
از پیش پیدا کرده ا ست و میتواند در شرایط کنونی با فراهم کردن شبکهای منا سب از علوم در را ستای کارآفرینی سازمانی
مؤثر با شد .گیچیو و لینک ( )3101نیز در همین زمینه به این نتیجه ر سیدند تحقیق و تو سعه تأثیر مثبتی بر روی کارآفرینی
سازمانها دارد.
به عبارت دیگر سازمانهای نوپایی که به میزان باالیی از فناوری توسعه یافته در تجاریسازی خود استفاده میکنند احتمال
شکست کمتری در پروژهها دارند .همچنین با توجه به یافتههای پژوهش موسوی و شبگومنصف ( )0297داشتن دانش توأم با
خالقیت و نوآوری میتواند پایهگذاری کارآفرینی باشد .محققان دیگری نیز بیان کردند که نقش نظام مدیریت منابع انسانی در
پرورش یا ممانعت از کارآفرینی سازمانی بسیار مهم است .زیرا فقدان ویژگیهای کارآفرینانه در زیرسیستمهای نظام مدیریت
منابع انسانی ،میتواند تا حد قابل توجهی از شکلگیری رفتار کارآفرینانه در سازمان ممانعت به عمل آورد .لذا به منظور ترغیب
و پرورش کارآفرینی سازمانی ،استقرار یک نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه ضروری است (دیانتی و زارع .)0291 ،بنابراین
توجه مدیریت در سازمان به جوانب گوناگون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی میتواند سازمان را در راستایی که بتواند از پتانسیلهای
موجود خود به نحو مناسبی استفاده کند رهنمون میسازد .عالوه بر مجموع این موارد و پژوهشها فریرا و همکاران ()3107
بیان کردند که جذب دانش بر کارآفرینی استراتژیک اثرگذار است .بنابراین دانش در سطوح فردی و سازمانی میتواند بهعنوان
زمینهساز فعالیتهای کارآفرینی استراتژیک در سازمان باشد .بهطوریکه نتایج بهدست آمده ،با نتایج این پژوهش از لحاظ
همپوشی عاملها همخوانی بسیار باالیی دارد و نشان میدهد که جذب دانش و توجه به ابعاد گوناگون آن در سازمان میتواند
مبنایی برای ترویج کارآفرینی سازمانی باشد .و اگر سازمانها از ظرفیت جذب خود برای جذب فناوری جدید و ایجاد و تولید
فرایندهای جدید و فناوریهای پیشرفته استفاده کنند ،میتوانند از آنها در جهت عملکرد نوآورانه و شرایط مساعد توسعهی
کارآفرینی سازمانی برخواسته از علم و دانش روز نیز استفاده کنند .در واقع محققان نشان دادهاند که کارآفرینی در راستای
بهرهبرداری از فرصتهای خالقانه برای کسب منافع اقتصادی ،عدالت در جامعه ،کیفیت محیط زیست و حفظ فرهنگ است و
میتواند بهعنوان مزیت رقابتی ،شناسایی فرصتهای کسب و کار جدید و تولیدات پایدار ،روش تولید و سازماندهی فرآیندهای
کسب و کار پایدار شناخته شود (سارانگو-الالنگی و همکاران.)3103 ،
هرچند برنامه استراتژیک و استراتژیهای سازمانهای ورزشی با سازمانهای غیرورزشی کامالً متفاوت است و اثرات آن را
نه تنها بر عملکرد سازمان که بر نحوه فعالیت و تعامل کارکنان میتوان مشاهده کرد .اما بهطور کلی جذب دانش در ابعاد
مختلف آن بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان اثرگذار بوده و میتواند این
سازمان را در جهت توسعه و ترویج کارآفرینی و استفاده از ظرفیتهای خالقانه مدیران و کل نیروی کار در سازمان افزایش
داده و در واقع آن را به بهرهبرداری برساند .در واقع زمانی کارآفرینی سازمانی به نحو مناسب توسعه پیدا خواهد کرد که دانش
و خالقیت کارکنان بتواند به مرحلهی بهره برداری برسد و از این طریق سازمان را برای عملکردی متفاوت نسبت به قبل و
عملکردی نوآورانه در راستای اهداف سازمانی هدایت کند .به خوبی روشن است که فضای عمومی حاکم بر اجرای ایدههای
جدید و زیرساختهای کسب وکار را در ورزش کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و با توجه به وضعیت کارآفرینی در ورزش
کشور لزوم توجه مدیران ورزشی به راهکارها و کم کردن فاصلة بین وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی ضروری است؛ بنابراین
الزم است با توجه به تغییرات سریع در جامعه و ورزش و جوان بودن جمعیت ،مدیران ورزش کشور اجرای برنامههایی با استفاده
از ظرفیتهای جذب دانش را در پیش گیرند و در بازنگری سند راهبردی نظام جامع ورزش کشور ،کارآفرینی و اقتصاد را در
صنعت ورزش مد نظر قرار دهند تا ب ا کمک این برنامه از شکاف میان وضع موجود و مطلوب کاسته شود .از طرف دیگر دولتی
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بودن ساختار نظام ورزشی کشور و عدم ایفای نقش سازندهی دستگاههای ذیربط در تشویق و حمایت از کارآفرینان ،موجب
بیرغبتی بخش خصوصی به حوزه ورزش میشود .لذا سازمانهایی که قادر به شناخت قدرت دانش و توسعة فرهنگ جذب و
انتقال دانش هستند بهتر میتوانند در عرصة کارآفرینی آمادگی پیدا کنند .مدیران در سازمانهای ورزشی باید متوجه باشند که
هر جنبه از زنجیرة ارزش ،به واسطة کارایی ساختار فرایند جذب دانش میتواند مفید واقع شود .توسعة عواملی که مشوق فرایند
جذب دانش است و حمایت از طرز نگرشی که میتواند به تمایل تسهیم ،انتقال و جذب دانش منجر شود ،از نکات مهمی است
که باید مورد توجه سازمانها و باشگاههای ورزشی قرار گیرد .وقتی این عناصر بهطور مناسب در محیط سازمانی نهادینه شوند،
این سازمانها میتوانند کارکنان را برای جذب دانش تحریک کنند.
امروزه ،سازمانهای ورزشی نیز همانند سازمانهای غیرورزشی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار دارند و با
مسائل ویژة خود دست به گریبان هستند .در مجموع ورزش بهعنوان یک قدرت مؤثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی ،با تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد و سیاست کشورها دارد؛ زیرا سازمانهای ورزشی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و
متمایز بودن محصوالت نهایی آنها ،متفاوت با سازمانهای انتفاعی است .یا به عبارتی دیگر ،عملکرد سازمانهای ورزشی از
طریق تأمین نیازها و برآورده کردن انتظارات ذینفعان سنجیده میشود .بنابراین باید در راستای بهبود عملکرد نوآورانه در این
نهادها بر لزوم یادگیری افراد و بهرهبرداری از دانش آموخته شده و سرمایههای انسانی تأکید بیشتری شود .از طرفی دیگر
زمینههای مناسبی برای بروزرسانی جذب دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان از طریق بهروزرسانی وسایل
ارتباطی و ایجاد فضای مناسب بین کارکنان و آموزش مهارتهای تسهیم دانش به کارکنان ،بسترهای الزم به منظور
بهرهبرداری از سطوح مختلف دانش کسب شده فراهم شود .با توجه به اثرگذاری کارآفرینی بر عملکرد نوآورانه نیز مدیران
بهویژه مدیران سطوح باالتر و ارشد در اداره کل ورزش و جوانان باید برنامههای کارآفرینانه همچون تقویت روحیه کارهای
تیمی ،حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسب و کار در حوزهی سازمانی خود را سرلوحهی کار خود قرار دهند و شرایط الزم
را برای اجرا و تحقق آن در سازمان فراهم کنند و در صدد برطرف کردن موانع گوناگون ساختاری و فرهنگی باشند که از
اقدامات کارآفرینانه و نوآور در سازمان جلوگیری میکنند.
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